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मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी, समाजा या उमेदवारांसाठी सव
ु ण संधी

एम.िफल. (M.Phil) / िपएच.डी (Ph. D) साठी UGC - RGNF माणे अिधछा वृ ी (Fellowship) किरता सारथीचा अिभनव उप म
भारतातील एक दजदार संशोधन, िश ण आिण मानवी िवकास सं था हणन
ू जडण-घडण करणे आिण उपरो त लि त गटा या सामािजक, शै िणक व आ थक िवकासासाठी िविवध संशोधन, िश ण, मानव िवकास व इतर काय म हाती घे णे व यासाठी पा उमेदवारांना ए िफल, डॉ टरे ट, पो ट-डॉ टरे ट अशा
व इतर िविवध उ च िश णासाठी लि त गटांतील िव ा य ना अिधछा वृ ी दे णे, हा सारथीचा मख
ु उ े शांपैकी एक आहे . सारथी या उपरो त अि तीय उप माचा फायदा घे यासाठी महारा ा या उपरो त लि त गटातील उमेदवारांना चांगली संधी आहे .
एम.िफल (M.Phil) / पीएच.डी.(Ph.D) या उ च िश णासाठी संशोधन करणा या उपरो त समाजा या िव ाथ कडू न ‘अिधछा वृ ी (Fellowships) अिधछा वृ ीसाठी मो ा माणात अज यावेत अशी अपे ा आहे .
छ पती िशवाजी महाराज, छ पती शाहू महाराज, सयाजी राव गायकवाड, महा मा जोितराव फु ले, कमवीर भाऊराव पाटील, िव ल रामजी शदे , डॉ. पंजाबराव दे शमख
ु , गु वय बाबरुाव गणपतराव जगताप, संत गाडगेबाबा, ांित योती सािव ीबाई फु ले, ताराबाई शदे , अिह यादे वी होळकर, बिहणाबाई चौधरी यांनी
आयु यभर केलेले संघष, िदलेले त व ान सव ना ेरणादायी आहे . यां या जीवनाचा आदश व यांनी िदलेले त व ानामळ
ु े संपण
ू मानव समाज उपकृ त आहे . यां या िवचारांचे ित बब भारता या संिवधाना या मल
ु भत
ू त वांम ये िदसते. यांना आदरांजली हणन
ू यां या मरणाथ सारथी’’ ने यां या नावाने उपरो त
समाजा या पा उमेदवारांसाठी पढ
ु ील माणे अिधछा वृ ी सु केली आहे .

Sr.
No.
1

Name of the Fellowship to the Target Group for pursuing
M.Phil / Ph.D.
A – Fellowship for all eligible candidates of the Target Group

छ पती शवाजी महाराज रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
[Chhatrapati Shivaji Maharaj National Research Fellowship (CSMNRF)] : Total No. of Fellowships this year :- 50
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group

शौय, परा म, लढाऊ बाणा असणारे छ पती शवराय ! माणसातील गुण शोधुन, सध
ं ी देणारे गुण ाहक.. वल ण नतेृ व ! मावळयांचा आ म व ास, जनतच
े ी सेवा, मनामनांत
उजळले ला रा टभ ीचा अि न! छ पती शवाजी महाराज- अलौ कक, अद् वतीय, अतल
ु नीय ऊजा ! अठरापगड जात ना एक क न, वरा या या न मतीसाठी नवा हुं कार देणारे
फु त थान. गुणांची कदर करणारे, ावतं, शीलवतं, छ पती ! मराठी आरमाराचे नमात,े जनते या, रयते या क याणासाठी कठोर कधी, तर कधी आपुलकीने याय नवाडा करणारे
शासक ! छ पत याच वचारांची, इ तहासाची, ज वले या सव धमसमभावाची नाती. बु दीची धार, तळपती राहो ; शवरायांचे मरण, अतंरी वाहो, रा टा भमान अन् सेवावृ ी . . .
अ भवादनांसह. . . ही अ धछा वृ ी !
छ पती शवाजी महाराजांनी आदश शासन यव थच
े ी घडी बस वताना रयते या हताला नहेमीच ाधा य दले . वरा यातील, तसेच श ूं या ि यांचाही यांनी यो य तो आदर ठे वला
आ ण यांना स मानाने वाग वले . याचबरोबर ि यांवर अ याय, अ याचार करणा यांची यांनी कधीच गय केली नाही. यांचा इ तहास जसा शौयाचा, धैयाचा आहे तसाच औदायाचादेखील
आहे. यांनी रणांगण गाज वले , याचबरोबर आदश शासन णालीचा अवलं ब केला . यांचे रा य केवळ एका जा तधमाचे न हत.े तर गोरगरीब रयतच
े े होत.े छ पती शवाजी महाराज हे
केवळ महारा टाच,े हंदंच
े न हे, तर सव भारतीयांच,े जगभरातील लोकांचे ेरणा थान आहे. शवरायांनी आप या रा यात कधीही भेदभाव केला नाही. यांनी जा तभेद केला नाही, तसेच
ू च
ी-पु ष असा भेदभाव देखील केला नाही. म हलांना नहेमीच आदर, स मान आ ण यांना सध
ं ी दे याचे शवाजीराजे उपे त, गोरगरीब वगाबाबत अ यतं कनवाळू होते समाजात मजूर,
क टकरी, शेतकरी, मकरी आ ण वशेषत: सव जा तधमातील म हला कायमच उपे त असतात, यां याबाबत शवाजी महाराज स दयी होत.े शवाजी महाराजां या कायाच,े
नी तमू यांचे वणन देशी- वदेशी अ यासकांनी केले ले आहे. शवाजी महाराजां या रा यात आ ण पररा यातील मो हमांम ये ि यांना नहेमीच आदराने वाग वले जाईल् . ि यांना कैद
करायला बदंी होती. यांना अ यतं स मानाने वाग वले जात असे. शवाजी महाराजांनी वरा यातील व श ूं या ि यांनादेखील नहे मच मानाने वाग वले जसा भाऊ ब हणीशी वागतो कंवा
मुलगा आईशी वागतो, तसे शवाजी महाराज ि यांशी वागायच.े शवरायांनी नहेमी च धम ंथ, धा मक थळे , ीया आ ण लहान मुलांचा स मान केला. आप या श ू प ा याही म हलांचा
स मान करावा ही उ च कोटीची नै तकता आहे. शवाजीराजां या ठायी अशी नै तकता होती. यामुळे यांनी वरा यातील आ ण पररा यातील म हलांचे सरं ण केले . ीसु दा बु दीमान
आहे, हंमतवान आहे, कतू ववान आहे यावर शवरायांचा ढ व ास होता. जजाऊ साहेबां या स य सहभागातनू हे प ट होते व शव काळातील नणय
येत ि यांनाही सहभागी
क न घेतले जात होत.े शवाजीराजां या म हला वषयक धोरणामुळे नतंर या काळात सभ
ं ाजी महाराजां या महाराणी येसूबाई राजाराम महाराजां या महाराणी ताराबाई या वरा या या
र णसाठी न भडपणे पुढे आ या. मुल या ज माचे वागत करणे यांना सध
ं ी देणे हे शवकाय आहे. छ पती शवाजी महाराजां या जीवनात अनक
े जीवघेणे सगं आले . पण यांनी
नै तकता कधीही सोडली नाही. शेतक यांचे हत हेच रा याचे हत, हे शवरायांचे धोरण होत.े ते सामा य शेतक यांचे हत जोपासणारे होत.े आप या रा यातील शेतक यांना कोण याही
व पची ईजा पोहोचणार नाही याची खबरदारी शवरायांनी घेतली. छ पती शवाजी राजे अ यतं शूर, परा मी, लोक क याणकारी, बु दीमान, चतै यशील, जलद व उ साही नी तमान,
चा र यसपं , न यसनी होत.े यांनी अश य काय श य केले . अनक
े श ुंचा पराभव केला. यांनी रयतच
े े वरा य नमाण केले . यांनी खाजगी आ ण सावज नक जीवनात कधीही भेदभाव
बाळगला नाही. आप या वरोधकां या धमाचा, धम ंथाचा, धम थळांचा आ ण म हलांचा नतांत आदर केला. शवरायांचा इ तहास हा केवळ ढाल, तलवार आ ण लढाया या पुरता
मया दत नाही तर यांनीह आप या रा यात सुशासन आणले . लोक क याणकारी रा य हे शवरायांचे धोरण होत.े आप या रा यातील येक घटकाला याय मळाला पा हजे असे धोरण हे
कटा ाने राब वत असत.
2

राजष छ पती शाहू महाराज रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
[Chhatrapati Shahu Maharaj National Research Fellowship (CSNRF)] : Total No. of Fellowships this year :- 146
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group

ं , इ याद या मा यमातनू मानवजाती या क याणासाठी राहीले . यां या
राजष छ पती शाहू महाराज यांचे सपंूण जीवन समता, सामा जक याय, बध
ं ु व, एका मता, जातीय दभ
ु ावनांचा व वस
जीवनाचा आदश आ ण वरील त वांवर यांचा आयु यभर सघ
ं ष यांचे स कृ य सवाना खूप ेरणादायी आहे. यां या सघ
ं ष व आदशामुळे रा ट ेम, मानवी ह क, सामा जक समता, याय,
बध
ं ु व, जातीय दभ
ं , वातं य, इ यादी सदंभात यांनी केले ली स कृ ये व त व ानामुळे या रा याचीच न हे, तर पूण जगातील मानवजात उपकृत आहे.
ु ावनांचा व वस
3

सयाजीराव गायकवाड रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
[Sayajirao Gaikwad National Research Fellowship (SGNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 50
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group

स ीचे ाथ मक श ण, म हला स मीकरण, आरो य सरं ण, सावज नक ंथालय, जल सच
ं न, रे वे अशा अनक
े मह वा या योजनां ारा सयाजीरावांनी लोकक याणाचे काम केले .
यां याब ल लोकमा य टळक हणत की, ‘बडोदे वतं भारता या कारभाराची योगशाळाच आहे. यांनी अनक
े कलांना, कलाकारांना, व ानांना आ य दला.’ रव नाथ टागोर हणत,
‘सा ह य, कला आ ण सं कृती या जपवणक
ु ीची दरू टी व दातृ व सयाजीरावांत होत.े ’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वदेशात श णासाठी सयाजीरावांनी श यवृ ी दली आ ण पुढे एक
इ तहास उभा रा हला. गुरा यापासून एका महान रा यक यापयत यांचा वास व मयजनक होता.
हंदु थानवर सयाजीराव गायकवाडच नतेृ व क शकतील, असा यांचा गौरव सुभाषचं बोस यांनी केला व यां याब ल वामी ववक
े ानदं हटले की सव राजांत देशा भमान व
बुद् धम ेबाबत सयाजीरावांचा मा यावर वशेष भाव आहे.
4

महा मा जो तराव फु ले रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
[Mahatma Jotirao Phule National Research Fellowship (JPNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 50
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group

महा मा जो तराव फु ले यांचे सपंूण जीवन हे बुद् धवादावर व या मा यमाने सामा जक समता, याय, बध
ं ु व, एका मता, जातीय दभ
ं , वै ा नक ि टकोन, इ याद या मा यमातनू
ु ावनांचा व वस
मानवजाती या क याणासाठी राहीले . डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व छ पती शाहू यां या जीवनावरही महा मा जो तराव फु ले यां या जीवनाचा आदश आ ण वरील त वांवर यां या आयु यभर
ं षव
सघ
ं षाचा मोठा प रणाम झाला आ ण महा मा जो तराव फु ले यांचे स कृ य छ पती शाहू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना खूप ेरणादायी ठरले . महा मा जो तराव फु ले यां या सघ
आदशामुळे व मानवी ह क, सामा जक समता, याय, बध
ं ु व, वातं य, इ यादी सदंभात यांनी दले या त व ानामुळे या रा याचीच न हे, तर पूण जगातील मानवजात उपकृत आहे.
5

कमवीर भाऊराव पाटील रा टीय सश
ं ोधन

9

[Savitribai Phule National Research Fellowship (SPNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 25
Reserved only for WOMEN CANDIDATES of the Target Group. Out of this 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) Women
candidates of the Target Group
सुमारे दीडशे वषापूव ी-पु ष समानता व सामा जक याय था पत कर यासाठी चळवळ उभा न त कालीन ढी य समाज यव थश
े ी फु ले दा प याने कडवी झुज दली. एकोण वसा या
शतका या म याथात या वळ
े ी ीला बरोबरीचा दजा न हता अशा वळ
े ी तला श णा या मा यमातनू एक नवी दशा, नव सज
ं ीवनी दे याचे काम ां त योती सा व ीबाई फु ले यांनी केले .
बाल ववाहाला वरोध, वधवा म हलांचे केशवपन, वधवांचा पुन ववाह, बालह या तबध
ं क गृह थापण,े ीभूण ह या वरोध, अ पृ यांसाठी सावज नक पा याचे हौद खुले करण,े दनद लतांना व
अनाथांना ेम यासाठीच न हे, तर यांनी महा मा जो तराव फु ले यां या समता, स यपरायणता, मानवतावाद या त वांचा अगंीकार क न जो तबां या कायात रा ं दवस साथ देऊन आपले सारे आयु य
य तत केले . श का, ले खका, कव य ी, माता, समाजसे वका अशा व वध भू मकांतनू सा व ीबा नी समाजातील गोरगरीब, दबुल घटकांची सेवा करीत पूण आयु य सम पत केले . यांनी केले ला
याग, सघ
ं ष व जगाला दले या आदशामुळे सपंूण मानव समाज उपकृत आहे.
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व ल रामजी शदंे रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
[Vitthal Ramji Shinde National Research Fellowship (VRNRF)]; Total No. of Fellowships this year :- 50
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group

महष व ल रामजी शदंे यांनी सामा जक, आ याि मक वशै णक े ात अनक
े नवनवीन चळवळी उ या के या. अ पृ यतल
े ा वरोध, ी- श णाचा पुर कार, बु ासहीत अनक
े परंपरांचा
अ यास, आ याि मक े ातील सुधारक ा ो समाजाचे काय, शेतक यांची चळवळ, ड े ड लास मशन अशा अनक
े कायाबरोबर यांनी वपुल ले खनही केले . यांचा ‘भारतीय
अ पृ यतच
े ा न : सश
ं ोधन आ ण चतंन’ हा ले ख यां या पुरोगामी वचारांची ओळख देतो. मराठा बहु नज समाजाबरोबरच मागासवग यां या नांना ततकेच मह व देणारे महष शदंे
अ यासू सश
ं ोधकही होत.े यांनी ऑ सफड व ापीठात धमाचा तौल नक अ यास केला होता. याचबरोबर अ यासासाठी बगंाल, देश असा वासही केला होता. महारा टातील बहु जन
समाजा या नांना वधायक उपाय शोधणा या व ते कायाि वत आणणा या महान ने यांमधे महष शदंे यांचे नाव नहेमीच अ ग य राहील.
7
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पि चम महारा टात महा मा फु लचा वारसा राजष शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चालवत असताना यांचा य नांना वदभात चालना व बळ दे याचे काम डॉ. पंजाबराव देशमुख
यांनी केले . एकंद रत शेतकरी समाजाचा मागासले पणाची यांना खोलवर जाणीव होती. तसेच मराठा, कुणबी, बहु जन शेतकरी समाज सेच मागासले या जाती यां यात फरकापे ा सा य जा त
आहे, हा वचार यांनी साधार मांडला. तल
ु ननेे कमी साधने असले या वदभात यांचे काय अ धकच कषाने जाणवत.े ते वतं पूव व वातं ो र काळातील ते शेतक यांचे खरेखुरे नतेे होत.े
8

गु वय बाबुराव गणपतराव जगताप रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी

े ठकाणी घाट बांधले . अनक
े मं दरांचा जीण ार केला. महे र व इंदरू या
अ ह यादेवी ही महारा टक या इंदरूची राणी बनली. अ ह यादेव नी आप या सं थानातच नाही, तर बाहेर भारतभर अनक
गावांना सपं -सुंदर बनवले . तथ
े ील कारा गरांना ो साहन दले . अनक
े धमशाळा बांध या. आजची काशी उभी कर यात महारा टाचा मोठा हात आहे. अ ह यादेवी यापैकी एक मुख य ीम व.
अ ह याबाई आप या काळा या पुढे हो या. यांनी पडदा प त पाळली नाही. या रोज जनतच
े ा दरबार भरवीत असत व लोकांची गा हाणी ऐकून घेत. एक याय य शासक अशी यांची याती होती.
इंदरूला म य देशची मुब
ं ई हणतात. इंदरू या वकासाचे पूण ेय अ ह याबा ना जात.े आजही अनक
े र त,े क ले , मं दरे, घाट, व हरी, तलाव व धमशाळा यां या कायाची वाही देत आहेत.
त णपणी वधवा झा यावरही यांनी आप या कतृ वाने भारतीय इ तहासावर छाप टाकली.
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ब हणाबाई चौधरी रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
[Bahinabai Chowdhary National Research Fellowship (BCNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 25
Reserved only for WOMEN CANDIDATES of theTarget Group. Out of this 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) Women
candidates of the Target Group

ब हणाबा नी क वता व ओ यांमधून समाज व कुटुं बाला शहाणपण व यवहार शकवणारे सदंेश दले आहेत. कव य ब हणाबाई चौधरी यांचा ज म् 24 ऑग ट 1880 रोजीजळगाव तालु यातील
असोदा या गावी झाला होता. ब हणाबाई या नर र अस या, तरी यां यापाशी जवतं का यरचनच
े ी नसगद तभा होती. या शेतकाम आ ण घरकाम करता करता उ फू तपणे अ हराणीत ओ या व
क वता रचून गात असत. सोपानदेव चौधरी आ ण यांचे एक आ त् यांनी जमल
े ते हा या वळ
े ोवळ
े ी तथ
े या तथ
े े उत न घेत या आ ण जप या हो या. शेतकरी व ात नमाण झाले ले व ामीण
जीवनाचे त बबं असणारे सा ह य सांभाळणे अ यतं मह वाचे आहे. बदल या समाजरचनते अ भजात वगा या सा ह यालाच कायम ाधा य दे यात आले आहे. यामुळे जा यावर या ओवीपासून
औतावर या गा यापयत एक मोठा सा कृ तक वारसा आपण गमावतो की काय, अशी शक
ं ा येत.े हे सा ह य व आ ण कला व एका सपं सां कृ तक समाजजीवनासाठी अ यतं आव यक आहे.
ब हणाबा या क वता ा वारशातील एक तभाशाली अ याय आहेत.
Total Types of Fellowships - 13
Total no. of Fellowships - 646
B – Fellowships for Target Group candidates from Special Category
1 खेळाडू व सजनशील सारथी सश
ं ोधन अ धछा वृ ी [Athletic /Creative SARTHI Research Fellowship (ACSRF)]
Total No. of Fellowships this year :- 25
Reservation :- 50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability)
candidates of the Target Group
2

3

कैदी / कैदीची प नी / मुलांसाठी सारथी सश
ं ोधन अ धछा वृ ी [Prisoner / Children of Prisoner / Wife of Prisoner SARTHI Research Fellowship (PSRF)]
Total No. of Fellowships this year :- 25
Reservation :- 50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability)
candidates of the Target Group
बाबासाहेब आंबेडकर अथशा रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी [Babasaheb Ambedkar Research Fellowship in Economics (BARFE)]

Total No. of Fellowships this year :- 13
Reservation :- 50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability)
candidates of the Target Group
टप :- 1. अ धछा वृ ी ही फ अथशा या एकाच वषयासाठी अस यामुळे सं या मया दत ठे व यात आली आहे.
2. एक जागा द यांगजनांसाठी आर त आहे.
Fellowships for only Women candidates
4 मातध
ं ोधन अ धछा वृ ी [Single Mother SARTHI Research Fellowship (SMSRF)]
ृ ार सारथी सश

5

Total No. of Fellowships this year :- 25
Reservation :- Reserved only for WOMEN CANDIDATES of the Target Group. Out of this 3% Reserved for Divyangjan (Persons with
Disability) Women candidates of the Target Group
एकुलती एक मुलगी सारथी सश
ं ोधन अ धछा वृ ी [Single Girl Child SARTHI Research Fellowship (SGCSRF)]
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Total No. of Fellowships this year :- 25
Reservation :- Reserved only for WOMEN CANDIDATES of the Target Group. Out of this 3% Reserved for Divyangjan (Persons with
Disability) Women candidates of the Target Group
ककरोगी अ ववाहीत म हला सारथी सश
ं ोधन अ धछा वृ ी [Cancer Unmarried Women SARTHI Research Fellowship (UCWSRF)]
Total No. of Fellowships this year :- 25
Reservation :- Reserved only for WOMEN CANDIDATES of the Target Group. Out of this 3% Reserved for Divyangjan (Persons with
Disability) Women candidates of the Target Group

[Guruvarya Baburao Ganpatrao Jagtap National Research Fellowship (BGNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 50
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group
े समाजकायात
बडोदा नरेश सयाजीराव गायकवाड यां या दरबारात मोठे पद मळत असून ही बहु जन समाजात श णाचा सार हावा आ ण अनक
े अ न ठ था दरू हावा, हणनू त णपणच
झोकून देणारे गु वय बाबुराव जगताप हे बहु जन चळवळीतील एक अ ग य नतेे होत.े शवाजी ए युकेशन सोसायटी ते ना शक ज हा मराठा व ा सारक समाज अशा अनक
े श ण सं थांना
उभे कर याम ये यांचा सहंाचा वाटा होता. गु वय बाबुराव जगताप सार या कमवीरांमुळे महारा टातील शेतकरी समाजाला काही माणात का होईना पण श णाला प रस पश झाला. वशेष
हणजे पु याला व ेचे माहेरघर बन व याम ये यांचे उ ले खनीय थान आहे.

अ ह यादेवी होळकर रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
[Ahilyadevi Holkar National Research Fellowship (AHNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 25
Reserved only for WOMEN CANDIDATES of theTarget Group. Out of this 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) Women
candidates of the Target Group

डॉ. पंजाबराव देशमुख रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
[Dr. Punjabrao Deshmukh National Research Fellowship (PDNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 50
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group

ताराबाई शदंे रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी

[Tarabai Shinde National Research Fellowship (TSNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 25
Reserved only for WOMEN CANDIDATES of theTarget Group. Out of this 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) Women
candidates of the Target Group
शेतकरी कुटुं बात ज मले या ताराबाई शदंे ा भारतातील आ - ीवादी होत. सन 1882 साली यांनी ल हले ले ‘ ी’-पु ष समानता’ ा पुि तकेतील वचार शतकानतंरही तव
े ढेच मह वाचे व
गरजेचे आहेत. या काळी ीवाद (फे म न म) हा श दही वापरात न हता आ ण ी-पु ष समानतबे ल कुठलाही ल णीय वचार वाह भारतात न हता, कुठले ही आंदोलन न हत,े या काळात या
बहु जन शेतकरी म हले ने ही पुि तका लहू न म हला-पु ष तल
ु ना मक अ यासाची जोरदार मांडणी केली. ताराबा नी पु षी वच वाला तकशु आ हान दले . या आप या काळा या कतीतरी पुढे
हो या. जे हा अनक
े समाज सुधारक केवळ म हलांना मदतीची, यां या उ थानाची चचा करीत होत,े ते हा कतबगारीत व बुद् धम ेत म हला व पु ष हे मूलतः समान आहेत, असा सबळ दावा
ताराबा नी केला. पु ष धान सं कृती या मूलभूत गृ हतकांवरच यांनी न च न उभे केले . पु षांनी नमाण केले या अ यायकारक सामा जक थांवर या तटुून पड या.

[Karmvir Bhaurao Patil National Research Fellowship (KBNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 50
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group
महारा टात खेडोपाडी श ण पोहोचव याचे काय करणा या कमवीरांमधे भाऊराव पाटील यांचे नाव अ ग य आहे. यांनी रयत श ण सं थच
े ी थापना केली. या ारे शै णक ट ा
मागासले या वगात श णाची आवड नमाण करण,े मागासले या वगातील गरीब मुलांना मोफत श ण देण,े नर नरा या जा तधमातील व ा यात ेमभाव वाढवण,े अयो य ढ ना फाटा
देण,े मुलांना काटकसरी, वावलं बी, शीलवान व उ साही बन वण,े मक श णाबरोबरच समता, बध
ं ुता, म त ठा, सामा जक बां धलकी आ द मू यांची शकवण व ा याना देणे अशा
उ ेशांना सा य कर याचा य न केला. यां या काया या वटवृ ाखाली ामीण महारा टातील अनक
े पढ ांना आ य मळाला. कमवीर भाऊरावांच,े सतं गाडगेबाबांचे आ ण डॉ. बाबासाहेबांचे
जवळचे नाते होत.े कमवीर भाऊरावांची सु वात शाहू महाराजां या वस तगृहातनू झाली. आ ण यांनी ख या अथाने राजष शाहूं चे श ण े ातील काय पुढे नल
े े.

सतं गाडगेबाबा रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी

[Sant Gadgebaba National Research Fellowship (GBNRF)]: Total No. of Fellowships this year :- 50
50% Fellowships Reserved for women & 3% Reserved for Divyangjan (Persons with Disability) candidates of the Target Group
सावज नक व छता, यसनमु ी आ ण अध
ं
ा नमूलन यांसाठी ां तकारी य न करणारे सतं गाडगेबाबा यां या लोकअ भयानाचा पश झाला नाही असा कोपरा महारा टात नाही. समाजातील
यसनाधीनता, अ ान, अध
ं
ा, अ न ट ढी-परंपरा, हंसाचार दरू कर यासाठी आयु यभर य न करणा या गाडगे बाबांचा सदंेश सोपा होता - चोरी क नका, सावकाराकडू न कज काढू नका,
यसनां या आहारी जाऊ नका, देवा-धमा या नावाखाली ा यांची ह या क नका, जा तभेद व अ पृ यता पाळू नका. गाडगेबाबा नस
ु ते उपदेश देत न हत,े तर य काम करीत. यांनी गरीब, अनाथ
व अपंग लोकांसाठी अ छ ांची यव था केली. अनक
े ठकाणी ग रबांसाठी धमशाळा बांध या, गोरगरीब जनतस
े ाठी छोटी-मोठी णालये बांधली. अनक
े न ांकाठी घाट बांधले . ‘महारा टातील
समाजवादाचे चड
ं यासपीठ’, असे आचाय अ े सतं गाडगेबाबांचे वणन करीत. बाबा यां या वचनांत ‘मराठा, माळी, तल
े ी, हावी, धोबी, चांभार, कुंभार, को टी, लोहार, बेलदार, गोड, कैकाडी,
गवारी, इनकर, धनगर, मांग आ ण महार’ अशी बहु जन समाजातील अनक
े ांचा नाम नदश क न ते बहु जन समाजांतील कु थांवर हार करीत.
Fellowship for only Women candidates from Target Group
10
ां त योती सा व ीबाई फु ले रा टीय सश
ं ोधन अ धछा वृ ी
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सारथी- वधवा सश
ं ोधन अ धछा वृ ी [SARTHI’s Widow Research Fellowship (WSRF)]

Total No. of Fellowships this year :- 25
Reservation :- Reserved only for WOMEN CANDIDATES of the Target Group. Out of this 3% Reserved for Divyangjan (Persons with
Disability) Women candidates of the Target Group
Total Types of Fellowships – 7
Total no. of Fellowships - 163
Total Types of Fellowships (A+B) – 20
Total no. of Fellowships – 809

उपरो त सव एम.िफल/पीएच.डी पदवीकरीता असलेली अिधछा वृ ी ही यज
ू ीसी-आरजीएनएफ या अिधछा वृ ी या िनयम व मागदशनानस
ु ार असेल. यज
ू ीसी-आरजीएनएफ िनयम/मागदशनाम ये या पढ
ु े काही बदल झा यास, ते बदल या अिधछा वृ ीला लागू पडे ल.
(All the above mentioned Fellowships based on UGC-RGNF Guidelines for M.Phil/Ph.D. Any change in the UGC-RGNF Guidelines in future will be applicable to all the above Fellowships.) Abbreviation: UGC’s-RGNF - University Grants Commission’s-Rajiv Gandhi National Research Fellowship

Eligibilty : •उपरो सव अ धछा वृ ी ही फ महारा टातील ल त गटातील उमदेवारांकरीता लागू राहील. (Fellowships as above are open for Target Group candidates of State of Maharashtra)
• अज भर या या तारखे या दवशी उमदेवाराकडे कोण याही वषयाम ये प ु र पदवी असणे आव यक आहे. (The candidate should have PG degree in any stream as on the date of application. )
• अज करणा या उमदेवाराकडे एम. फल/ प.एच डी करीता आव यक न दणी दनांक 01.06.2018 ला कंवा या तारखेनतंरचे आव यक आहे. (Candidate applying must have their M.Phil/Ph.D Registration on or after 1st June, 2018 )
• अज करणा या उमदेवारां या कुटुं बाचे वा षक उ प .8 लाखपे ा कमी असाव.े (Non-Creamy layer Income Certicate) (Family Income from all the sources should be less than Rs. 8 lakhs per annum. (Non-Creamy layer Income Certicate)
• उमदेवार एकापे ा जा त अ धछा वृ ीसाठी अज क शकतो. (Candidates are free to apply for more than one fellowship.)
• अज भर यापूव उमदेवारांना वनतंी कर यात येते की यांनी या सदंभात असले या मागदशन सूचना काळजीपूवक वाचा यात. (Candidates are requested to go through the guidelines carefully before applying.)
Nature of Financial Assistance for each of the above fellowship:
Fellowship in Humanities, Social
M.Phil
@ Rs. 25000/- p.m. for 2 years
Fellowships based
Sciences, Sciences, Engineering
@ Rs. 25000/-p.m. for 1st & 2nd year
on UGC- RGNF
& Technology
Ph.D
@ Rs. 28000/- p. m. for 3rd, 4th & 5th year subject to
providing upgradation certicate.
Contingency A
@ Rs. 10000/- p.a. for initial 1st & 2nd year
Humanities &
@ Rs. 20500/- p.a. for 3rd, 4th & 5th year
Social Sciences
Contingency B
@ Rs. 12000/- p.a. for initial 1st & 2nd year
Sciences, Engg. & Technology
@ Rs. 25000/- p.a. for 3rd, 4th & 5th year
Escorts/Reader assistance
@ Rs. 2000/- p.m. in case of physically handicapped & blind candidates
For all disciplines
HRA
As per Govt. of Maharashtra norms
For all disciplines
Advt/Fellowships/08/03/2019

Above eligibility criteria are just indicative. The detailed criteria, Application form, Guidelines, Instructions etc.
will be available on https://sarthi-maharashtragov.in after 25th March 2019.
प रपूण मा हती, अज, मागदशन सूचना इ. दनांक 25 माच 2019 पासून https://sarthi-maharashtragov.in या सक
ं े त थळावर
उपल ध राहील.
कृपया तोपयत सयंम बाळगावा,
ही कळकळीची
वनतंी.
काही शक
ं ा अस यास
sarthiresearchfellowship@gmail.com या ईमल
े वर वचाराव.े आप याला नि चत मागदशन मळणार., Instructions etc. will
be available on https://sarthi-maharashtragov.in after 25th March 2019.
Important Dates: Last date for submitting On-line Application – 30th April, 2019
Last date for submission of Hard copy of On-line lled Application form with all necessary documents –
13th May 2019
The Institute will not be responsible in case of late postal/courier delivery. It’s the candidate’s responsibility to see
that the printed hard copy of online application form, with necessary documents reaches SARTHI ofce
(SARTHI, Balchitravani, C T Survey 173, Gopal Ganesh Agarkar Road, Pune- 411004) on or before the
mentioned date i.e. 13th May 2019
काही शक
ं ा अस यास ा ईमल
े वर sarthiresearchfellowship@gmail.com सपंक साधावा .

डी.आर.पिरहार
यव थापकीय संचालक, सारथी

